
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: V. D 

Třídní učitel: Mgr. Lenka Šťástková 

Zadávací období: 12. 4. - 23. 4. 2021 

 

Třída:  5.D       

Předmět: Čj, M, Př, Vl, Vv, Tv     

Zadání platí pro období: 12.4. – 23.4. 2021  

E-mail: Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz 

Rozpis samostudia je zpracován pro dva týdny. Seznam konkrétních cvičení, která v jednotlivých 

dnech vypracujeme, budu pro nepřítomné žáky vyvěšovat na Teams/Soubory/Ahoj – Učivo. 

Žáci bez internetu si vyzvednou další instrukce ve čtvrtek 22.4. v kanceláři. 

Čj – Rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, opakování sloves, zájmena, druhy zájmen. 

Učebnice str. 95 – 102                                 PS – str. 12 – 17 

M – Odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel 

PS II – str. 50 – 53 

           Desetinná čísla – procvičování 

PS II - str. 55, PS III – str. 3 – 6 

Opakování: Vlastnosti trojúhelníka, krychle, kvádr, konstrukční úlohy, obvod, obsah 

Př – Opakování, trávicí soustava, strava, zuby, vylučovací soustava 

Učebnice str. 58 – 60 

Vl – Opakování - naše město, práce s mapou, kraje ČR - obecně 

Učebnice str.  5 – 6 (+ referáty) 

          Jihočeský kraj 

Učebnice str. 10 – 11 (+ referáty) 

Tv – aktivity vybíráme podle počasí, Tv zařazujeme alespoň hodinu denně 

• stále pokračuje cyklovýzva, bruslíme, jezdíme na koloběžce nebo zařadíme procházku 

• využíváme dostupná venkovní sportoviště k posilování těla a rozvoji obratnosti (prolézačky, 

workout)  
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• zkoušíme lehkoatletické disciplíny – běh, skok, hod  

• trénujeme hod-chytání míče, driblink  

• opakujeme techniku skákání přes švihadlo 

• cvičíme sestavy a hry podle návodných videí 

• nezapomínáme na rozcvičku a po námaze protahovací cviky a sestavy (odkazy na Teams) 

  Vv -   Prolínání, rozpíjení barev, rozkvetlá louka      

 

 

 

Anglický jazyk – skupina 2A 5D 

Mgr. Bečková Tereza 

19. 04. – 23. 04.  

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

  

  

Dear students ☺ ☺ ☺, 

  

tento týden budeme mít opět online hodiny.       Zopakujeme si lekci 4. 

Připomínám, že při prezenční výuce si napíšeme opakovací test za lekci 4, po 

domluvě s vámi to bude 28.4.2021 (středa). 

  

Chapter 4 – Revision 

  

Pondělí 19. 04.  

  

Zopakujte si slovíčka z celé lekce 4. Při online hodině zkontrolujeme úkol v PS 

39/6 a uděláme cvičení v učebnici na str. 50/1,2. 

Doma vypracujte v PS 40/1. 

  

Středa 21. 04.  

mailto:Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz


  

Při online hodině si uděláme cvičení v PS 40/2,4. 

Pokud něco nestihneme při online hodině dodělejte doma. 

   

Pátek 23. 04. 

  

V PS  dodělejte 41/ I can… 

Opakujte slovní zásobu a gramatiku na test, který bude 28.4. 2021.  

  

Děkuji vám za spolupráci a přeji mnoho sil a ať se vám daří. Když bude nějaký 

problém, ráda vám poradím. Můžete napsat na e-mail, do chatu naší skupiny, 

případně se zeptat při online hodinách. ☺ 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A5D 

Třída: 5. D 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 19. 4. – 30. 4. 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. D, 

tento týden dokončíme Unit 4. 

  

pondělí 19. 4. 2021 – online hodina 

nová slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 D 

Nejprve natrénujeme výslovnost nových slov. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 76 / tabulka 4.5 – přítomný čas prostý: otázky 
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strana 76 / tabulka 4.6 – přítomný čas prostý: krátké odpovědi 

Společně si vysvětlíme tvoření otázek a odpovědí v přítomném čase prostém. 

Nové učivo si hned procvičíme. 

pracovní sešit 

strana 39 / cvičení 3 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 38 / cvičení 1, 2 – procvičování slovní zásoby 

  

středa 21. 4. 2021 – online hodina 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 38 / cvičení 1, 2 – kontrola domácího úkolu 

učebnice 

strana 46 / 1 – Dnes nám s procvičováním otázek pomůže Millie. 

pracovní sešit 

strana 39 / cvičení 4 – Připomeneme si také otázky, které začínají tázacím výrazem. 

  

samostudium 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 A, B, C, D – Opakujte slovní zásobu. 

pracovní sešit  

strany 75–76 / tabulky 4.1–4.6 – Připomeňte si probrané učivo. 

  

V týdnu od 26. 4. 2021 (prezenční výuka) budeme opakovat Unit 4 a připravíme se  

na opakovací test, který napíšeme v závěru týdne. 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 A, B, C, D 

gramatika – pracovní sešit 

strany 75–76 / tabulky 4.1–4.6  



Progress check – pracovní sešit 

strany 40-41   

Děkuji vám za spolupráci.  

  

  

  

 

 


